
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Daphine Araújo e Danielle Bravim 
 

5ª Semana: 29 de março a 01 de abril de 2021. 

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 

29/03 
Segunda-

feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Gênero textual – Parlenda.  
- Exploração do cartaz com a Parlenda: “A galinha do 
vizinho”. 
Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WLc9aFE3MnA 
 
- Aula de música: Sons dos animais - Seu Lobato-  
Profº George. 
 

 
 

(EO) O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Desenvolver a oralidade, a 
atenção e a concentração, através 
da leitura do gênero textual 
parlenda.  
(CG) CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS: 
- Perceber os sons dos animais. 
-Desenvolver a coordenação 
motora ampla, a socialização e 
percepção auditiva. 

 
 

30/03 
Terça-feira 

 

(TS) -TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
- Desenvolver a coordenação 
motora fina, através da massa 
de modelar; 
-Explorar e identificar os 
números de 01 a 05. 
(EF) - ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Descrever características 
através da escuta de quem fala. 
- Brincar com as palavras em 
situações de adivinhas, 
cantigas, parlendas, poemas e 
etc. 
(EO) - O EU, O OUTRO E O 
NÓS: 
- Expressar suas ideias através 
da linguagem oral a pessoas e 
grupos diversos. 

ASSUNTO: - Números de 01 a 05  

-Exploração dos números de 01 a 05, com massinha de 

modelar.  

- Brincadeira da adivinha: O que é, o que é? 
Identificação do animal do fundo do mar através da 
adivinha. 
- Apresentar características desses animais para 
que possam adivinhá-los.  
 
 
 

 
 

31/03 
Quarta-

feira 

(EF) ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO: 

-Promover a concentração, a 
percepção e a escuta, através 
da exploração de imagens; 
-Reconhecer os símbolos da 
Páscoa. 
 
 

ASSUNTO: Data comemorativa: Páscoa 
- Exploração dos símbolos que representam a 
Páscoa, através de imagens. 
Vídeo sobre os símbolos da Páscoa:  
https://www.youtube.com/watch?v=36QIWuJryBQ 
 
- Contação de história profª Concita: O Coelhinho 
que não era de Páscoa. 
Obs.: Providenciar a atividade xerocopiada, cola e 
algodão para a realização da colagem do dia 
01.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLc9aFE3MnA
https://www.youtube.com/watch?v=36QIWuJryBQ


 
 

01/04 
Quinta-

feira 

(TS) TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
- Estimular a concentração e a 
coordenação motora fina. 
(EF) ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO: 
- Desenvolver a imaginação e a 
criatividade.  

ASSUNTO:  Montando o Coelho 
- Realização da colagem com algodão nas orelhas e no 
rabinho do coelho. 
- Vídeo com a música Coelhinho da Páscoa: 
https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0 
 
  
CASA: Atividade xerocopiada. 

 
Obs.: Esta atividade encontra-se em anexo e deverá ser 
entregue no retorno do presencial. 
 

02/04 
Sexta-
feira 

 
FERIADO DA SEXTA-FEIRA SANTA 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0

